ข้ อกําหนดและเงือนไขในการประมูลรถยนต์ ของธนาคาร
1. การลงทะเบียน:
1.1 การประมูล ณ ศูนย์ประมูล ด้ วยอุปกรณ์ เสนอราคาของธนาคาร (“การประมูลหน้ าลานประมูล”)
1.1.1 ผู้เข้ าร่วมประมูลต้ องลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ก่อนเข้ าร่ วมประมูล โดยยืนเอกสาร
ดังนี
1.1.1.1

กรณีบคุ คลธรรมดา: สําเนาบัตรประชาชน

1.1.1.2

กรณีนิติบุคคล: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้มอี ํานาจกระทําการแทน
นิตบิ ุคคลพร้ อมสําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลทีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

1.1.1.3

กรณี ทีมีการมอบอํานาจให้ บุคคลอืนมาประมูลแทน: ต้ องมีหนังสือมอบ
อํานาจ สําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจ และสําเนาบัตรประชาชน
ผู้รับมอบอํานาจ พร้ อมเอกสารประกอบการมอบอํานาจ มายืนด้ วย

1.1.2 ในการลงทะเบียน ผู้เข้ าร่วมประมูลจะต้ องแจ้ งหมายเลขเบอร์ โทรศัพ ท์ทีสามารถติดต่อ
ผู้เข้ าร่ วมประมูลได้ ทนั ทีไว้ ในแบบฟอร์ มการลงทะเบียน เพือรับรหัส OTP ในการเข้ าสู่
เว็บไซต์ภายในของศูนย์ประมูลผ่านทางอุปกรณ์เสนอราคา
1.1.3 ผู้เข้ าร่วมประมูลต้ องวางเงินประกันการประมูลจํานวน , บาท โดยชําระเป็ นเงิน
สด ณ เวลาที ลงทะเบีย น หรื อในกรณี ทีผู้เข้ าร่ วมประมูลมี บัญ ชีเงิน ฝากกับธนาคาร
ผู้เข้ าร่วมประมูลอาจทําหนังสือยินยอมให้ อายัดเงินในบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพือกัน
เงิน จํานวนดังกล่าวไว้ เป็ นเงินประกันการประมูล (กรณี อายัดเงินฝากต้ องดําเนินการ
ล่วงหน้ าก่อนวันประมูล ณ สาขาธนาคาร) เมือผู้เข้ าร่ วมประมูลได้ ลงทะเบียนและชําระ
เงิน ประกันการประมูลเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้เข้ าร่ วมประมูลจะได้ รับ ( ) โทรศัพท์ เคลือนที
หรื อ Tablet ของธนาคารทีใช้ ในการเสนอราคาประมูล (“อุปกรณ์ เสนอราคา”) และ
( ) ป้ายเสนอราคา [ทีระบุหมายเลขป้าย]
1.1.4 ผู้เข้ า ร่ ว มประมู ลจะต้ องตรวจสอบหมายเลขอุป กรณ์ เ สนอราคาที ปรากฎในใบยื ม
อุปกรณ์ เสนอราคาให้ ตรงกับหมายเลขป้าย และผู้เข้ าร่ วมประมูลจะต้ องตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และความพร้ อมในการใช้ งานของอุปกรณ์ เสนอราคา
1.1.5 ไม่ว่าในเวลาใดๆ รวมถึงระหว่างดําเนินการประมูล หากผู้เข้ าร่ วมประมูลพบข้ อขัดข้ อง
ในการใช้ อุป กรณ์ เ สนอราคา ผู้เ ข้ า ร่ ว มประมูล ต้ องแจ้ งให้ ธ นาคารทราบทัน ที เ พื อ
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เปลียนอุปกรณ์ เสนอราคา หากมีก ารดําเนินการใด ๆ เกิดขึน รวมถึงการเสนอราคา
ประมูลทีธนาคารได้ รับจากอุปกรณ์ เสนอราคา ผู้ร่วมประมูลตกลงให้ ธนาคารให้ ถือว่า
เป็ นการดําเนินการโดยผู้เข้ าร่วมประมูลและผูกพันผู้เข้ าร่วมประมูลทุกประการ
1.2 การประมูลผ่าน HUBB Car Auction โดยอุปกรณ์ของผู้เข้ าร่ วมประมูล (”การประมูลออนไลน์ ”)
1.2.1 ผู้เข้ าร่ วมประมูลต้ องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารและสมัครใช้ บริ ก าร KK e-Banking
หรือ KK Biz e-Banking (แล้ วแต่กรณี)
1.2.2 ผู้เข้ าร่ วมประมูลต้ องสมัครใช้ บริ การตามขันตอนทีระบุในคู่มือการสมัครประมูลผ่าน
ช่ อ งทางออนไลน์ เมื อการสมั ค รใช้ บริ ก ารสมบู ร ณ์ แ ล้ ว ผู้ ร่ ว มประมู ล ต้ องใช้
Username / Password สําหรับ KK e-Banking หรื อ Username / Password /
Corporate ID สําหรับ KK Biz e-Banking ในการเข้ าสู่เว็บไซต์ของศูนย์ ประมูลเพือ
ร่วมการประมูลออนไลน์
1.2.3 ผู้เข้ าร่ วมประมูลมีหน้ าทีดูแลรั บผิด ชอบและเก็บรั กษาUsername/Password และ
Corporate ID ไว้ ในทีปลอดภัยและเก็บไว้ เป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยให้ บคุ คลอืนล่วงรู้
1.2.4 ผู้เข้ าร่ วมประมูลรั บ รองว่าการเข้ าสู่เว็บ ไซต์ของศูน ย์ ประมูลของธนาคาร ตลอดการ
ดํา เนินการใดๆ ผ่า นเว็บ ไซต์ ข องศูน ย์ ป ระมูล ของธนาคารโดยการระบุ รายละเอีย ด
ข้ างต้ น ไม่ว่ากระทํ าโดยผู้เข้ าร่ วมประมูล หรื อบุคคลอืนไม่ว่าโดยประการใดๆ ก็ตาม
ผู้เ ข้ าร่ ว มประมู ลตกลง ให้ ถื อว่ าการดํา เนิ น การดังกล่ า ว เป็ น การดํ า เนิ น การโดย
ผู้เ ข้ าร่ ว มประมูล เองและผู้เ ข้ า ร่ ว มประมูล ยิ น ยอมผู ก พั น รั บ ผิ ด ชอบในการกระทํ า
ดังกล่าวทุกประการ และให้ ถือว่าเป็ นการดําเนินการประมูลโดย ผู้เข้ าร่ วมประมูลเอง
และผู้เข้ าร่วมประมูลจะต้ องรับผิดชอบผลของการประมูลทีเกิดขึนทุกประการ
1.2.5 ก่อ นประมูล ผ่ านช่ องทางออนไลน์ ผู้เ ข้ าร่ ว มประมูล ต้ องวางเงิ นประกัน การประมูล
จํานวน , บาท ผ่านบัญชี เงินฝากของธนาคาร และทําหนังสือยินยอมให้ อายัด
เงินในบัญชีเงินฝากกับธนาคารเพือกันเงินจํานวนดังกล่าวไว้ เป็ นเงินประกันการประมูล
1.2.6 ธนาคารขอสงวนสิทธิ งดให้ บริ การการประมูลออนไลน์ และ/หรื อยกเลิกการให้ บริ การ
กับผู้เข้ าร่วมประมูลทีร่ วมประมูลออนไลน์ได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ าเมือเกิด
เหตุการณ์ ดงั ต่อไปนี
1.2.6.1

ผู้ร่วมประมูลแจ้ งข้ อความอันเป็ นเท็จในการสมัครใช้ บริ การไม่ว่าข้ อความ
อันเป็ นเท็จนันจะเกิดขึนก่อนหรื อหลังการใช้ บริ การ
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1.2.6.2

ผู้ร่วมประมูลไม่ป ฏิบัติตามระเบียบการหรื อเงือนไขการประมูลทีธนาคาร
กําหนด

1.2.6.3

ผู้ร่วมประมูลผิด นัด ไม่ชําระราคารถยนต์ทีชนะการประมูลภายในเวลาที
กําหนด

1.2.6.4

เกิดการเปลียนแปลงฐานะการเงินทีเป็ นสาระสําคัญต่อความสามารถใน
การชําระราคารถยนต์

1.2.6.5

ถูกฟ้องคดีแพ่ง หรื อคดีอาญา หรื อคดีล้มละลาย หรื อคดีฟืนฟูกิจการ หรื อ
ถูกหน่วยงานราชการทีมีอํานาจมีคําสังให้ ยึดหรื ออายัดทรัพย์

1.2.6.6

ผู้ร่วมประมูลเสียชีวิตหรื อสาบสูญ

1.2.6.7

ผู้ร่วมประมูลตกเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ เสมือนไร้ ความสามารถหรื อถูก
พิทกั ษ์ ทรัพย์ไม่วา่ ชัวคราวหรื อเด็ดขาด หรื อเข้ าสูก่ ระบวนการฟื นฟูกิจการ

1.2.7 กรณี ธนาคารเป็ น ผู้บอกเลิก การให้ บ ริ ก ารแก่ผ้ ูเข้ าร่ วมประมูล ธนาคารจะนํ าค่าใช้ จ่า ย
ต่างๆ ทีผู้เข้ าร่ วมประมูลมีตอ่ ธนาคารหักจากเงินประกันการประมูลส่วนทีเหลือธนาคารจะ
ส่งคืนแก่ผ้ เู ข้ าร่วมประมูลหรือผู้มีสิทธิรับเงินแทนผู้เข้ าร่ วมประมูล
1.2.8 กรณี ทีมีการเปลียนแปลงทีอยู่, ทีทํางาน, อีเมล์ หรื อหมายเลขโทรศัพท์ หรื อข้ อมูล ที
ผู้เข้ าร่ วมประมูลให้ ไว้ กบั ทางธนาคาร ผู้เข้ าร่วมประมูลต้ องแจ้ งให้ ธนาคารทราบทันที
2 การประมูลรถยนต์ :
2.1 ธนาคารจัดให้ มีการประมูลรถยนต์ ณ ศูนย์ประมูลรถยนต์ตามทีธนาคารจะได้ ประกาศให้ ทราบ
โดยผู้เข้ าร่ วมประมูลสามารถเข้ าร่วมประมูลรถยนต์ ได้ ตามช่องทางทีธนาคารได้ จ้ดให้ มีขึน ซึง
ปั จ จุบันได้ แ ก่ก ารเข้ า ร่ ว มประมูล ณ ศูน ย์ ป ระมูล และการประมูล ผ่ า นช่องทางออนไลน์ ที
ธนาคารจัดให้ มีขึนในวัน เวลา และสถานทีตามทีธนาคารได้ ประกาศไว้
2.2 ธนาคารนํ า รถยนต์ อ อกประมูล ตามสภาพที เป็ น อยู่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประมูล สามารถตรวจสอบ
รายละเอียดรถยนต์ไ ด้ ณ ศูนย์ประมูล จากทางเว็บไซต์ของทางธนาคาร หรื อช่องทางอืนใดที
ธนาคารได้ แจ้ งให้ ทราบเป็ นคราวๆ ไป
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2.3 ธนาคารถือว่าในการเข้ าร่วมประมูล ผู้เข้ าร่ วมประมูลได้ รับทราบรายละเอียดข้ อมูลตลอดจนได้
พิจารณาสภาพของรถยนต์ทีจะประมูล เป็ นอย่ างดีแล้ ว ธนาคารไม่รับผิดชอบหรื อรั บประกัน
คุณภาพรถยนต์ทีประมูล
2.4 ผู้เข้ าร่ วมประมูลควรศึกษาข้ อกําหนดและเงือนไขในการประมูลรถยนต์ในลักษณะต่างๆ ภายใต้
เอกสารฉบับนี และคู่มือการประมูล เนื องจากอาจส่งผลต่อการเข้ าร่ วมประมูลและ/ หรื อการ
เสนอราคา ในการประมูลรถยนต์ในแต่ละครังของท่าน
2.5 การเริ มประมูลและการปิ ดประมูลรถยนต์แต่ละคันของธนาคาร จะเป็ นไปตามทีเว็บไซต์ภายใน
ของศูนย์ประมูลหรื อเว็บไซต์ของศูนย์ประมูลแสดง (แล้ วแต่กรณี)
2.6 ธนาคารจะบันทึกวิดีโอการประมูล และธนาคารมีสิทธิใช้ วิดีโอเพือเป็ นพยานหลักฐานเกียวกับ
การประมูล
2.7 ธนาคารอาจจัด ให้ มีก ารประมูลรถยนต์มากกว่า 1 คันในเวลาเดีย วกัน ณ แต่ละศูนย์ ประมูล
โดยอาจเปิ ดเลนการประมูลรถยนต์ได้ มากกว่า 1 เลน ซึงธนาคารจะประกาศให้ ทราบก่อนการ
ประมูลว่ารถประมูลแต่ละคันจะประมูลในเลนการประมูลใด
2.8 การเข้ าร่ วมประมูล
2.8.1 การประมูลหน้ าลานประมูล
2.8.1.1

เป็ นการประมูลทีผู้เข้ าร่ วมประมูลร่ วมประมูลรถยนต์ ณ ศูนย์ ประมูล โดย
ใช้ อุ ป กรณ์ เ สนอราคา เพื อเข้ าสู่ เ ว็ บ ไซต์ ภ ายในของศูน ย์ ป ระมู ล ที
kkpauction.kiatnakin.co.th/bidengine หรื อเว็บไซต์อืนใดตามทีธนาคาร
ประกาศกํ า หนด (“เว็บ ไซต์ภ ายในของศูน ย์ ป ระมูล ”) โดยการประมูล
ดัง กล่ า วผู้ เ ข้ า ร่ ว มประมู ล จะต้ อ งประมูล และเสนอราคาพร้ อมกั บ การ
ประมูล ออนไลน์ (สามารถดูขันตอนการประมูลออนไลน์ ไ ด้ จากคู่มือ
ผู้เข้ าร่ วมประมูล) โดยผู้เข้ าร่ วมประมูลต้ อง ระบุ (1) หมายเลขป้าย และ
(2) หมายเลขโทรศัพ ท์ ข องผู้เข้ าร่ วมประมูล ตามที ระบุ ในเอกสารการ
ลงทะเบียน

2.8.1.2

ผู้เข้ าร่ วมประมูลต้ องกรอกรหัส OTP ทีส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือที
ผู้เข้ าร่ วมประมูลได้ ให้ ไว้ ในเอกสารการลงทะเบียน ลงไปในอุปกรณ์ เสนอ
ราคาทีเชือมต่อแล้ ว
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2.8.1.3

ผู้เข้ าร่ วมประมูลมีหน้ าทีดูแลรับผิดชอบและเก็บรักษารหัส OTP ทีได้ รับไว้
เป็ นความลับ และไม่เปิ ดเผยแก่บุคคลอืน

2.8.1.4

ผู้เข้ าร่ วมประมูลรั บรองว่า การเข้ าสู่เว็บไซต์ภ ายในของศูนย์ ประมูลของ
ธนาคารโดยการระบุรายละเอียดตามทีกํา หนดไว้ ใ นข้ อตกลงนี เป็ นการ
ดําเนินการประมูลโดยผู้เข้ า ร่ วมประมูลเอง และผู้เข้ า ร่ วมประมูล จะต้ อ ง
รับผิดชอบผลของการประมูลทีเกิดขึนทุกประการ

2.8.1.5

เพื อการใช้ งานผ่า นเว็บ ไซต์ภ ายในของศูนย์ ป ระมูล ขณะทํ าการประมูล
ผู้เข้ าร่ วมประมูลต้ องอยู่บริ เวณทีมีสญ
ั ญาณ Wi-Fi ตามทีธนาคารกําหนด
ไว้ เท่านัน

2.8.2 การประมูลออนไลน์
2.8.2.1

เป็ นการประมูลทีผู้เข้ าร่ วมประมูลสามารถใช้ อปุ กรณ์ ส่วนตัวทีเชือมต่อกับ
อินเทอร์ เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ tablet คอมพิวเตอร์ เข้ าสู่เว็บไซต์ของ
ศูน ย์ ป ระมูล ที www.hubb.co.th/auction หรื อ เว็ บ ไซต์ อื นใด ตามที
ธนาคารประกาศกํ าหนด (“เว็บไซต์ ของศูน ย์ ประมูล”) และ log-in เข้ า สู่
ระบบ ตามทีได้ ลงทะเบี ยนไว้ สําหรับการประมูลออนไลน์ โดยการประมูล
ดังกล่ า ว ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประมูล จะต้ องประมูล และเสนอราคาพร้ อมกับ การ
ประมูลหน้ าลานประมูล

2.8.2.2

ผู้เข้ าร่ วมประมูลเป็ นผู้รับผิดชอบจัดหาอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์ เน็ตที
เหมาะสมเพือการใช้ งานผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ประมูลขณะทําการประมูล

2.9 ธนาคารไม่จําเป็ น ต้ องรับผิดใด ๆ ต่อผู้ประมูลในกรณี ทีเกิดเหตุสุดวิ สัย หรื อเหตุขัดข้ องใดๆ อัน
ส่งผลให้ ไม่อาจทําการประมูลผ่านเว็บไซต์ ภายในของศูนย์ประมูล หรื อเว็ บไซต์ ของศูนย์ ประมูล
เว้ นแต่ผ้ ูเข้ าร่ วมประมูลจะพิ สูจน์ ได้ ว่าเหตุดงั กล่าวเกิ ดจากความจงใจกระทําความผิ ดหรื อการ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรงของธนาคาร
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2.10 การเสนอราคา
2.10.1 การเสนอราคาแต่ละครังสําหรับการประมูลหน้ าลานประมูล ผู้เข้ าร่วมประมูลต้ องเสนอ
ราคาทีเพิมขึนตามตารางดังนี
ราคาประมูลน้อยกว่า
1,000,000

เสนอราคาปกติ
Jump ราคาอ ัตโนม ัติ
เสนอราคาเพิมราคาครั ง เสนอ jump ราคาครั งละ
ละ 4,000 บาท
20,000 หรือ 40,000

ราคาประมูลตงแต่
ั
1,000,000 ขึนไป

เสนอราคาเพิมราคาครั ง เสนอ jump ราคาครั งละ
ละ 10,000 บาท
50,000 หรือ 100,000

2.10.2 การเสนอราคาแต่ละครังสําหรับการประมูลออนไลน์ ผู้เข้ าร่ วมประมูลต้ องเสนอราคาที
เพิมขึนตามตารางดังนี
ราคาประมูลน้อยกว่า
1,000,000

เสนอราคาปกติ
Jump ราคาอ ัตโนม ัติ
เสนอราคาเพิมราคาครั ง เสนอ jump ราคาครั งละ
ละ 4,000 บาท
20,000 หรือ 40,000

ราคาประมูลตงแต่
ั
1,000,000 ขึนไป

เสนอราคาเพิมราคาครั ง เสนอ jump ราคาครั งละ
ละ 10,000 บาท
50,000 หรือ 100,000

Jump แบบระบุจาํ นวนเงินเอง
เลือกราคาทีต ้องการได ้ โดยต ้องเพิม
จากราคาปั จจุบันเป็ นจํานวนเท่าของ
4,000 บาท
เลือกราคาทีต ้องการได ้ โดยต ้องเพิม
จากราคาปั จจุบันเป็ นจํานวนเท่าของ
10,000 บาท

2.10.3 เมือผู้เข้ าร่ วมประมูลเสนอราคาแล้ วจะไม่สามารถยกเลิกหรื อเพิกถอนการประมูลได้
โดยธนาคารจะถือว่าเป็ นราคาประมูลทีผู้เข้ าร่ วมประมูลเสนอและได้ รับการยืนยันแล้ ว
โดยสมบูรณ์และผูกพันผู้เข้ าร่วมประมูล
2.11 ผลการประมูล
2.11.1 การขายทอดตลาดบริ บูรณ์ เมือเว็บไซต์ภายในของศูนย์ ประมูลหรื อเว็บไซต์ของศูน ย์
ประมูลประกาศนับ 3 2 1 และ ปิ ดการประมูล (ไม่มีผ้ เู ข้ าร่ วมประมูลท่านใดเสนอราคา
ระหว่างการนับ) และให้ ผลการประมูลทีประกาศในเว็บไซต์ภายในของศูนย์ประมูลหรื อ
เว็บไซต์ของศูนย์การประมูล (แล้ วแต่กรณี) เป็ นทีสินสุด ผู้เข้ าร่ วมประมูลทีเสนอราคา
สูงสุดเป็ นผู้ชนะ การประมูลในรถยนต์คนั นันๆ
2.11.1.1 สําหรับการประมูลหน้ าลานประมูล เมือผู้เข้ าร่ วมประมูลชนะการประมูลจะ
ได้ รับ แจ้ งให้ ท ราบทางอุปกรณ์ เสนอราคาทันที และผู้ เข้ า ร่ ว มประมูล
สามารถดูสรุปผลการประมูลทางอุปกรณ์ เสนอราคาได้
2.11.1.2 สําหรับการประมูลออนไลน์ เมือผู้เข้ าร่ วมประมูลชนะการประมูลจะได้ รับ
อีเมล์สรุ ป ผลการประมูลของผู้เข้ าร่ วมประมูลภายในวัน ที ประมูล และ
ผู้เข้ าร่ วมประมูลสามารถดูสรุ ปผลการประมูลทางเว็บไซต์ของศูนย์ประมูล
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3 การชําระราคา:
3.1 ผู้เข้ าร่ วมประมูลที ชนะการประมูล ต้ องชําระค่าดํา เนินการประมูล ให้ แ ก่ธนาคารจํ านวน ,
บาทต่อคัน (รวมภาษี มลู ค่าเพิม) โดยชําระให้ แก่ธนาคารในวันประมูล
3.2 นอกเหนื อจากค่าดําเนิ น การประมูล ผู้ช นะประมูลต้ องใช้ ราคารถยนต์ ทีประมูล ภายในกําหนด
ระยะเวลาดังต่อไปนีให้ แก่ธนาคาร
..

ในวันประมูลผู้ชนะการประมูลต้ องชําระมัดจํ าในจํ านวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ

ของ

ราคาจบประมูลโดยตกลงยินยอมให้ นําเงินประกันการประมูลมาเป็ นส่วนหนึงของมัด
จํา
..

ภายใน วันทําการ นับจากวันประมูล ผู้ชนะประมูลต้ องชําระราคารถยนต์ส่วนทีเหลือ
โดยวิธีก ารโอนเงิน ผ่า นบัญ ชีเงินฝากที ธนาคารกํา หนด หรื อชําระ ณ ศูนย์ ป ระมูล ที
ประมูลรถยนต์ และ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา

3.3 กรรมสิทธิในรถยนต์ยังไม่โอนไปยังผู้ร่วมประมูลทีชนะการประมูลจนกว่าผู้ร่วมประมูลทีชนะการ
ประมูลจะชําระราคารถยนต์คนั ดังกล่าวครบถ้ วนแล้ ว
3.4 ผู้ชนะการประมูลตกลงเป็ นผู้รับผิดชอบภาษีมลู ค่าเพิมทีเกิดขึนจากการประมูล
4 การผิดนัดชําระราคา
หากผู้ชนะประมูล ไม่ชํา ระเงิ นใดๆ ตามข้ อ ผู้ชนะประมูล ตกลงชํ า ระค่า ปรั บ เป็ น รายคัน คัน ละ
, บาท รวมทังยินยอมให้ ธนาคารริ บเงินประกันการประมูล เงินมัดจํา และเงินอืนใดทีได้ ชําระไว้
ให้ แก่ธนาคารทังหมด และ/หรื อหักเงินจากบัญชีเงินฝากทีธนาคารได้ อายัดไว้ หรื อบัญชีเงินฝากอืนใดที
ผู้ชนะประมูลมีไว้ กบั ธนาคาร ได้ ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้ า และตกลงให้ เป็ นดุลยพิ นิจของ
ธนาคารแต่เพียงผู้เดียวทีจะพิจารณานํารถยนต์คนั ดังกล่าวออกประมูลขายได้ ต่อไป ทังนี ไม่เป็ นการ
ตัดสิทธิธนาคารในการเรี ยกให้ ผ้ ูชนะประมูลรับผิดชดใช้ ในความเสียหายใดๆ ทีอาจเกิดขึนแก่ธนาคาร
ตามกฎหมายภายในระยะเวลาที ธนาคารกํ า หนด อาทิ ให้ ผ้ ูช นะประมูล ชํ าระเงิน ส่ว นที ขาดหาก
ธนาคารนํารถยนต์คันดังกล่าวออกประมูล อีกครั ง เป็ นต้ น และผู้ชนะประมูล รั บ ทราบว่าธนาคาร
สงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประมูลทีชนะประมูลท่านนัน เข้ าประมูลรถยนต์หรื อทรัพย์สินอืนใด
ในรายการประมูลอืนๆ ของธนาคาร
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5 การรับรถยนต์ ประมูลและการเปลียนแปลงทางทะเบียนรถยนต์
5.1 เมือธนาคารได้ รับเงินครบถ้ วนแล้ ว หรื อผู้ชนะประมูลได้ ดําเนินการอืนใดตามทีธนาคารยอมรับ
เช่น เบิกใช้ สินเชือคงคลัง ผู้ชนะประมูลต้ องรับรถยนต์ ณ ศูนย์ป ระมูลทีประมูลรถยนต์ภายใน
วันและเวลาทําการของธนาคารตามทีธนาคารกําหนด แต่ทงนี
ั จะต้ องไม่เกินกว่า 3 วัน นับจาก
วันประมูล หากไม่รับ รถยนต์ภ ายในระยะเวลาดังกล่าวผู้ชนะประมูลต้ องชําระค่าบริ การจอด
รถยนต์ในอัตราคันละ 200 บาท ต่อวัน นับถัดจากวันครบกําหนดดังกล่าว
5.2 ผู้ชนะประมูล จะสามารถติด ต่อขอรั บ เอกสารเล่ มทะเบี ย นและชุ ดโอนทะเบี ย นรถยนต์ จ าก
ธนาคารได้ ภายใน 5 วันนับจากวันทีธนาคารได้ รับเงินครบถ้ วนแล้ ว
5.3 ภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขฯ ฉบับนี ผู้ชนะประมูลมีหน้ าทีโอนทะเบียนรถยนต์ให้ เป็ นชือของ
ตนเองให้ แล้ วเสร็ จภายใน 90 วัน นับจากวันที ชําระราคาครบถ้ วน หากพ้ นกํ าหนดระยะเวลา
ดังกล่าว ธนาคารจะไม่รับผิดชอบการโอนทะเบียนรถยนต์และไม่รับคืนรถยนต์คนั ดังกล่าวไม่ว่า
กรณีใดๆ
6 การคืนอุปกรณ์ เสนอราคา
6.1 ผู้เข้ าร่ วมประมูลมีหน้ าทีและความรั บผิดชอบในการคืนอุปกรณ์ เสนอราคา โดยอุปกรณ์ เสนอ
ราคาทีนํามาคืนต้ องมีหมายเลขอุปกรณ์ตรงกับหมายเลขทีระบุในเอกสารการลงทะเบียน
6.2 กรณีอปุ กรณ์ เสนอราคาสูญหายหรื อชํารุดเสียหายไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่วน ผู้เข้ าร่ วมประมูล
จะต้ องชําระค่าเสียหายให้ แก่ธนาคารเป็ นเงินจํานวน 4,000 บาท
7 การคืนเงินประกันการประมูล
ผู้ร่วมประมูลทีไม่ชนะการประมูลซึงได้ ชาํ ระเงินประกันการประมูลเป็ นเงินสด ต้ องขอรับเงินประกันการ
ประมูลคืนจากธนาคาร ภายในวันประมูล ณ จุดลงทะเบียน เว้ นแต่ผ้ รู ่วมประมูลมีภาระค่าใช้ จ่ายอืนใด
ผู้เข้ าร่ วมประมูลตกลงให้ ธนาคารนําเงินดังกล่าวมาหักชําระค่าใช้ จ่ายทีค้ างอยู่จนครบถ้ วนก่อน
8 ธนาคารไม่มีความรั บผิ ด ใดๆ และไม่จํา ต้ องชํา ระค่า เสีย หายใดๆ ไม่ว่ า ความเสียหายทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ทีอาจเกิ ดหรื อเกิด ขึนอันเกี ยวเนื องกับการดํ าเนิ นการประมูล หรื อเกิ ด
ข้ อผิดพลาด การบกพร่ อง หรื อความล่าช้ าในการดําเนินการหรื อการถ่ายโอนข้ อมูล การไม่ทํางานของ
อุปกรณ์ เสนอราคา เว้ นแต่พิสูจน์ได้ ว่ากรณี ดงั กล่าวเกิดขึนจากความจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ ายแรงของธนาคาร
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9 กรณีทีการเสนอราคาผ่านทางเว็บไซต์ภายในของศูนย์ ประมูลและเว็บ ไซต์ของศูนย์ ประมูลเกิดความ
ขัดข้ องจนไม่สามารถดําเนินการประมูลต่อไปได้ ธนาคารสงวนสิทธิ ในการเปลียนไปใช้ การประมูลแบบ
ยกป้ายแทน (ยกเว้ นกรณีทีเว็บไซต์ของศูนย์ ประมูลขัดข้ อง แต่เว็บไซต์ภายในของศูนย์ การประมูลยัง
สามารถใช้ ได้ ธนาคารสงวนสิทธิในการดําเนินการประมูลหน้ าลานประมูลผ่านเว็บไซต์ภายในของศูนย์
ประมูล) และผู้เข้ าร่ วมประมูลตกลงปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดและเงือนไขในการประมูลด้ วยวิธียกป้ายดังนี
9.1 การเริ มประมูลและการปิ ดประมูลรถยนต์แต่ละคันของธนาคาร จะเป็ นไปตามทีพิธีกรการประมูล
เป็ นผู้ประกาศ
9.2 เมือพิธีกรการประมูลประกาศเริ มประมูล ผู้เข้ าร่ วมประมูลสามารถเสนอราคาด้ วยวิธีการยกป้าย
เสนอราคาทีได้ รับตอนลงทะเบียน โดยราคาจะเพิมขึนครังละ 4,000 บาท สําหรับราคาเสนอซือที
ไม่เกิน 1,000,000 บาท และเพิมขึนครังละ 10,000 บาท สําหรับราคาเสนอซือตังแต่ 1,000,000
บาท ขึนไป
9.3 ผลการประมูลเป็ นทีสินสุดตามทีพิธีกรการประมูลเป็ นผู้ประกาศ
9.4 ผู้เข้ าร่ วมประมูลทีเสนอราคาสูงสุดซึงพิธีกรการประมูลประกาศให้ เป็ นผู้ชนะการประมูล เป็ นผู้ชนะ
การประมูลในรถยนต์คนั นันๆ
9.5 ธนาคารจะบันทึกวิดีโอการประมูลทุกครั งเพือใช้ เป็ นหลักฐานการประมูล และยืนยันการซือขาย
10 เงือนไขอืนๆ
10.1 ผู้ช นะประมูลเป็ น ผู้รับผิ ดชอบชํ าระค่า ธรรมเนี ย ม ค่ าภาษี ค่าปรั บ ค่าจดทะเบี ย นในการขอใช้
รถยนต์ ใหม่ (กรณีมีการแจ้ งการหยุดใช้ รถยนต์) ค่าใช้ จ่ายกรณี เล่มทะเบียนติดอายัดจากคดีกฎ
จราจรทัวไป รวมทังค่าใช้ จ่ายอืนใดทีเกียวข้ องกับการจดทะเบียนโอน/ รับโอนกรรมสิทธิ ทังจํานวน
แต่เพียงผู้เดียว
10.2 ผู้เข้ าร่ วมประมูลไม่สามารถเปลียนแปลงชือ ทีอยู่ ทีต้ องการระบุในใบเสร็ จรับเงินภายหลังจากการ
ลงทะเบี ยนได้ เว้ น แต่ธนาคารจะตกลงยินยอมเป็ น คราวๆ ไป และผู้เข้ าร่ วมประมูล จะต้ องชํ าระ
ค่าใช้ จ่ายในการเปลียนแปลงข้ อมูลดังกล่าวเป็ นเงินจํานวน 20,000 บาท ต่อ 1 รายการ (รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม) ให้ แก่ธนาคาร
10.3 ภายใน 90 วันนับจากวันทีชําระราคาครบถ้ วน ธนาคารอาจใช้ ดุลยพิ นิจรั บคืนรถยนต์ทีประมูล
(ตามสภาพทีประมูลไป) เฉพาะรถยนต์ทีไม่สามารถโอนทะเบียนรถยนต์ได้ (เว้ นแต่มีก ารแจ้ งไว้
เป็ นอืน) และจะต้ องเป็ นกรณีทีผู้ชนะประมูลต้ องมีหนังสือยืนยันการตรวจสภาพจากกรมการขนส่ง
ทางบกมาแสดงต่อธนาคารแล้ วเท่านัน โดยธนาคารจะรับคืนรถยนต์ทีประมูลในราคาทีชนะประมูล
และค่าดําเนินการประมูล ณ ศูนย์ประมูล เท่านัน (โดยไม่มีดอกเบีย) และธนาคารจะไม่รับผิดชอบ
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ค่าใช้ จ่า ยอืนใด เช่น ค่าซ่อม ค่าปรั บปรุ งตัวรถยนต์ ทีเกิดขึนภายหลังการประมูล ผู้ร่ว มประมูล
จะต้ องรับผิดชอบค่าเสียหายทีเกิดขึนกับรถยนต์ทีประมูลนันให้ แก่ธนาคาร
10.4 หากผู้เ ข้ า ร่ ว มประมู ล ประสงค์ จ ะขอใช้ สิ น เชื อเช่ า ซือรถยนต์ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประมูล ควรติ ด ต่ อ กั บ
เจ้ าหน้ าทีการตลาดล่วงหน้ าอย่างน้ อย 3 วันทําการ ก่อนวันประมูล การประมูลรถยนต์ไม่ผูกพันกับ
ผลการอนุมตั ิสินเชือเช่าซือรถยนต์
10.5 ธนาคารขอสงวนสิทธิในการถอนรายการรถยนต์รายการใดๆ ตามที ได้ มีประกาศขายทอดตลาด
ออกจากการประมูล โดยผู้เข้ าร่ วมประมูลจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ กับธนาคาร
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